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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 2 november 2004
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 11.11.11-actie 2004;
 budgetoverzicht Dorpsraad;
 Info werken Armentruyenbeek;
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit deelculturele raad;
 Mededelingen;
 Varia;
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 5 oktober 2004
Aanwezig: I. Van Acker, W. Seghers, G. Vercauteren, E. Van den Bossche, M. Raes, E. De Meester, H.
Van Den Bossche, J. Vande Wiele, E. Beirens, M. Rollier, B. Smet, A. Bogaert, S. Schelfaut, E. Meul, W.
Van Poucke, E. Ongena, W. Vermeiren, G. Smet, R. Eeckhoudt, D. De Beule, Schepen B. Van Eynde,
Schepen G. Van Pethegem
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad), K. Dewanckel (GVA).

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen.
Opvolging: ivm het inwandelen van het Leebrugpad. Ondanks het mindere weer was het een aangename
gebeurtenis.
Er kwamen enkele opmerkingen over het pad, meer bepaald over de nieuw aangelegde brug. Om over
de brug te gaan moet men drie trappen nemen, wat voor mensen met een kinderwagen of met een fiets
heel moeilijk is.
Bijkomend probleem is de hellingsgraad van de brug. Om de beek te overbruggen was echter deze
hellingsgraad noodzakelijk.
Schepen Van Eynde meldt dat de afwerking rond de brug nog moet gebeuren maar dat deze slechts kan
gebeuren als het slib, dat de aannemer op de oever rond de brug stortte, onderzocht is (milieuwetgeving)
op schadelijke stoffen.
Ivm het “trappen-probleem” wordt gezocht naar een oplossing zoals het aanleggen van een loopvlak aan
de zijkant, waardoor het gemakkelijker is om met de fiets aan de hand over de brug te gaan.
Ook ivm met de bewegwijzering kwamen er opmerkingen: blijkbaar kan men het pad slechts in één
richting bewandelen, in de andere richting staan geen pijlen. Schepen Van Eynde zal dit nagaan.
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- /.
Inkomende:
- Een brief van schepen Van Eynde waarin hij een afvaardiging van de Dorpsraad uitnodigt op een
vergadering over de oude begraafplaats (Tinelkerkhof) Sinaai. Deze vergadering gaat door in het
gemeentehuis Sinaai op 14 november 2004 om 10u30.
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Een brief van schepen Van Peteghem: het college besliste in zitting van 21 september een
subsidie van € 500,- toe te kennen voor de septemberjaarmarkt.
- Een vraag van de dienst toerisme om de evenementen georganiseerd door de Dorpsraad Sinaai
door te geven zodat ze kunnen opgenomen worden in de evenementenkalender 2005. Vanuit de
Dorpsraad worden de volkssportfeesten en de septemberjaarmarkt doorgegeven.
- Een e-mail van B. Smet namens enkele buurtbewoners en de Spa-Sinaai ivm een ongeval in de
omgeving van de boskapel. Er is recent een bejaarde man met zijn fiets thv het betonnen brugje
in de Belselebeek terecht gekomen, de man kon niet op eigen kracht uit de beek geraken
Gelukkig kwam er een toevallige passant die hem uit zijn benarde situatie kon redden. Daarom
vraagt men om langsheen het betonnen brugje een leuning te plaatsen. Schepen Van Eynde zal
met zijn diensten de situatie ter plaatse gaan bekijken en zorgen voor een oplossing. Bijkomend
gegeven is dat het onderhoud ed. van de Belselebeek onder de provincie valt.
3. Werkgroep Leefmilieu Sinaai:
Inkomende brieven
:
- vraag om initiatief tot behoud van bomen bij bouwplannen in de Tinelstraat
Landschapsfietsroute :
- voorstel tot bijkomende wijziging : aan de Waterstraat het fietspad langs Molenbeek volgen tot
aan het waterzuiveringsstation in Stekene, dan het nieuwe fietspad langs de Stekense Vaart
nemen, het Coppensbrugje over en van aan de pomp aansluiten aan het bestaande traject via
Aartdreef. Voorstel wordt aanvaard.
Open monumentendag en fototentoonstelling en filmvoorstellingen :
- opening was zeer geslaagd.
- naar schatting bezochten een 500-tal bezoekers de tentoonstelling.
- Rond 13 u waren de fietsrouteplannen ( 100) reeds weggegeven.
- in de voormiddag was de opkomst voor de wandeling in de Fondatie zeer gering (9), in de
namiddag was de opkomst zeer hoog ( +/- 150).
- de kwaliteit van de foto‟s en van de film werd door iedereen als zeer hoog gewaardeerd (
meermaals werden woorden als ongelooflijk, fantastisch, is dit Sinaai?, dit vraagt uren werk, dit
verdient subsidie,… gebruikt)
Wandelen te Sinaai :
- er zal een folder opgesteld worden met de wandelpaden in Sinaai : Tinelpad, Keilanden, Fondatie
(met Ettingpad) en Leebrugpad ( met omgeving).
- de mogelijkheden om gidsen te bekomen zullen vermeld worden
- vaste wandeldagen en trajecten worden vermeld
- WLS verzorgt minimaal 2 maal per jaar een wandeling ( nog nader te bepalen)
Avond met spreker ( 9/11/04) :
- tegen volgende vergadering concreet voorstel : onderwerp gezondheid, voeding, lichaamsbeweging.
Varia : gezinsuitstap ( zie bijlage )
Op zaterdag 30 oktober trekken we naar het Park Midden Limburg en omgeving.
Verzamelen rond 9 u aan het gemeentehuis. We bezoeken in de voormiddag het natuurreservaat De
Teut, in de namiddag “ de Maten”. We eten in de Abdijhoeve te Houthalen/Helchteren en rond 17u
keren we huiswaarts. Bij Benny inschrijven.
VOLGENDE VERGADERING :
DINSDAG 12 OKTOBER 2004 TE 20 u in ‟t JOC Troelant
Agenda : THEMA : Info-Sinaai + jaarplanning 2005
Statuten / Tentoonstelling eindevaluatie / Inventaris weekendverblijven Keilanden /
Afspraken organisatie avond met spreker op 9/11/2004 / actie Leebrugwandelpad openstelling gedeelte
tot aan Keizershof / Wandelfolder / Varia
4. Vleeshouwerstraat: info burgemeester F. Willockx
Burgemeester Willockx laat zich verontschuldigen voor de vergadering omdat er nog geen afspraken zijn
over de afwerking van de Vleeshouwerstraat. Er moet eerst nog goedkeuring komen van de dienst
Monumenten en Landschappen waarvan het overleg voorzien is op donderdag e.k.
Bij het bekijken van de resultaten van de enquête wordt opgemerkt dat de bevraging gebeurde over een
bredere strook dan deze waar er aanpassingen zullen gebeuren. De exacte cijfers geven aan dat 32 van
de 60 personen hebben geantwoord (53%), van deze 32 personen hebben 24 mensen (72%) gekozen
voor asfalt en 8 voor kasseiën (28%). Dit om alle discussies te sluiten over de cijfers.
5. “Nazomer van Sinaai”:
Alle organisatoren die deelnamen aan de „nazomer van Sinaai‟ zijn heel tevreden. De tentoonstellingen
die over verschillende WE‟s liepen waren een enorm succes en konden genieten van de mond aan mond
reclame.

Dorpsraad Sinaai p/a Beukenlaan 24 9112 Sinaai

E-mail: dr.dcr.sinaai@skynet.be

3
De locatie in het huisje naast het deelgemeentehuis voor de tentoonstelling van de heemkundige kring
was uitstekend, maar éénmalig. Want in de loop van volgend jaar zal door de huisvestingsmaatschappij
de renovatie van de huisjes naast het deelgemeentehuis beginnen.
De randanimatie bij de jaarmarkt op zaterdag, georganiseerd door schepen Van Eynde, kende veel bijval.
Financieel was er een budget van € 500 van feestelijkheden en werd er ook vanuit Landbouw een
bijdrage geleverd. De Dorpsraad vervolledigde het budget met een kleine bijpassing.
Op de jaarmarkt waren er 77 paarden aanwezig.
Enkele opmerkingen:
-Volgend jaar moet de verdeling van de folders beter op elkaar afgestemd worden.
-In de folder uitgegeven door de stad was de tentoonstelling van de heemkring „Den Dissel‟ niet vermeld.
-volgend jaar zal er vanuit „feestelijkheden‟ een extra budget voorzien worden voor de verschillende
tentoonstellingen.
-Volgend jaar moeten alle activiteiten voor juli gekend zijn => op tijd rond tafel gaan zitten.
6. Nieuws vanuit WJS:
- Via een e-mail verontschuldigt de Werkgroep Jeugd Sinaai zich voor deze vergadering.
- geen nieuws.
7. 11.11.11-actie 2004:
Zoals elk jaar zal men weer de 11.11.11-omslag in de bus vinden. Op 11, 12, 13 of 14 november zal een
vrijwilliger aanbellen. Men kan ook een bedrag overschrijven via het overschrijvingsformulier, bevestigd in
de Stadskroniek, of met een eigen formulier naar nr. 523.0400525.87 met vermelding 11.11.11-Sinaai.
Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar. Gelieve dan wel duidelijk naam en adres te vermelden, zodat u
later een attest kan worden toegestuurd.
+Net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar onze “solidariteitsbrunch”.
Op zondag 7 november 2004 bent u welkom in het PAROCHIEHUIS, waar we U vergasten op een
uitgebreide brunch met een exotisch tintje. Net als vorig jaar zal er een grote keuze zijn aan zowel warme
als koude gerechten. De prijs van dit smakelijke buffet bedraagt 12 euro, voor kinderen onder de 10 jaar
is het 5 euro.

Om lang wachten te vermijden en een goede bediening te voorzien, zijn we genoodzaakt om u
in twee groepen te laten eten nl.van 11u tot 12u30 of 12u45 tot ... Gelieve uw voorkeur te
vermelden !!!
Reserveren voor de brunch kan u bij:
* Stephaan Schelfaut, Beukenlaan 24 tel. 03 772 51 25
* E-mail: dr.dcr.sinaai@skynet.be
+Jaarthema :
“WAT ZOU U DRINKEN ALS U GEEN WATER KON BETALEN? ”, met die pertinente vraag op de
affiche geeft 11.11.11 aan dat de vrijmaking van de watertoegang ernstige bedreigingen inhoudt voor het
Zuiden. De campagneaffiche laat aan duidelijkheid dan ook niets te wensen over, het beeld toont een
vrouw die met rietje uit de riool drinkt bij gebrek aan eigen betaalbaar drinkwater. Voor de bedenkers van
de GATS-akkoorden zijn privatisering en liberalisering wondermiddelen om overal ter wereld de
watervoorzieningen spectaculair te verbeteren, maar onze partners uit het zuiden vertellen een ander
verhaal: enorme prijsstijgingen, slechte bevoorrading, totale uitsluiting van de armen enzovoort.
In de stadskroniek zal u een beknopte informatie vinden over het jaarthema.
De verdeling van de enveloppen gebeurt op dinsdag 26/10 om 19u30 in het buurthuis.
8. Info werken fietspad Puiveldestraat-Kruisstraat:
Het huidige fietspad van de Puiveldestraat/Kruisstraat wordt heraangelegd. Het fietspad wordt 2 meter
breed en uitgevoerd in rode beton. Tussen het fietspad en de rijbaan komt een afwateringsgoot in
gietasfalt met kolken naar de beek.
De werken worden in twee loten gedeeld: een lot voor het fietspad en een lot voor de rijbaan (beton en
kassei). Het fietspad wordt prioritair uitgevoerd, terwijl lot 2 slechts uitgevoerd wordt als er voldoende geld
overblijft.
De start van de werken is voorzien voor begin 2005. Er volgt nog een voorstelling voor de aangelanden.
Op 15/10 starten de werken aan de voetpaden van de Godelievelaan en Klokke Roelandlaan.
Voor de uitbreiding van de Franciscuslaan door de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij zijn de
toewijzingen gestart.
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9. Info werken Armentruyenbeek:
De werken zijn al goed opgeschoten.
De afgegraven grond mag door de landbouwers gebruikt worden voor het opvoeren van de akkers =>
overal ziet men hopen aarde verschijnen in het landschap.
Voor de volgende vergadering wordt W. De Greyt uitgenodigd.
10. Nieuws uit de Deelculturele Raad Sinaai:
- vorming Plus: nieuw vormingsinstituut voor regio Waas en Dender; een koepelorganisatie waaronder
o.a. het Vrouwencenter en VZW De Spiegel vallen => verenigingen kunnen hierop een beroep doen voor
vorming en bijscholing.
- evaluatie 11-juliviering: ondanks de regen was het een geslaagde avond.
De Dolfijntjes bleken ook in Sinaai veel aanhangers te hebben zodat de avond met een batig saldo kon
afgesloten worden en elke meewerkende vereniging een kleine bijdrage kreeg. Volgend jaar valt
kermismaandag op 11 juli dus we doen ons best om weer een sterk programma samen te stellen.
- de vroegere gemeente-lijkwagen staat momenteel in het museum en moet daar verdwijnen. Vanuit het
museum werd aan de heemkundige kring gevraagd om hiervoor een oplossing te zoeken. Er zal in Sinaai
naar een geschikte plaats gezocht worden.
11. Mededelingen:
/
12. Varia
+Overpopulatie duiven kapel:
Aanwezigen melden dat in de omgeving van de kloosterkapel een uitgebreide duivenkolonie woont.
Schepen Van Eynde zal dit probleem met de bevoegde diensten bekijken.
+brievenbus Post:
Er wordt gemeld dat de brievenbus van de Post regelmatig overvol zit => er wordt een vraag gericht aan
de regie van de Post om een grotere bus te plaatsen.
+Voorbehouden plaatsen voor gehandicapten:
iemand meldt dat er na de aanpassingen aan het kruispunt Dries-Hulstbaan een parkeerplaats voor
gehandicapten is verdwenen => er wordt gevraagd om deze op een andere plaats opnieuw te creëren.
+Parkeren Molenstraat:
In het eerste gedeelte van de Molenstraat zijn er parkeerstroken voorzien waarbij men gedeeltelijk op de
rijbaan en gedeeltelijk op het voetpad mag parkeren. We zien echter dat bijna iedereen zijn auto volledig
op het voetpad zet uit schrik voor blikschade => kan dit zomaar? Er wordt opgemerkt dat wanneer het
voetpad nog voldoende vrij is, het oogluikend toegestaan wordt.
+Verkeer Aarddreef:
een aanwezige meldt dat er regelmatig auto rijden in de aarddreef terwijl er een verbodsbord staat.
Diegenen die er rijden parkeren hun auto aan het pompgemaal om vervolgens verder te wandelen,
eigenlijk moet men de wandeling starten bij het begin van de Aartdreef.
Het verbodbord is waarschijnlijk aangebracht om de quards en de motoren uit dit gebied te kunnen
houden.
+Fout parkeren aan kloosterkapel:
Regelmatig parkeren auto‟s tussen de aangebrachte biels zodat voetgangers geen ruimte hebben. De
aanwezige schepenen merken op dat de veldwachter hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
+Subsidie Leestraat:
Een aanwezige vraagt aan schepen Van Eynde een overzicht te geven van de subsidie voor de werken
aan de Leestraat en het Leebrugpad. Van de bedragen die uitgegeven zijn, wordt 60% gesubsidiëerd en
40% betaald door de Stad. Voor de Leestraat was er in de begroting € 750.000 voorzien maar na
studiewerk was het noodzakelijk gebleken om de wateroverlast prioritair aan te pakken wat het
kostenplaatje op €1.550.000 bracht (de subsidie is echter berekend op de € 750.000) => een
meeruitgave voor het budget van de dienst Landbouw.
+Oversteek Hulstbaan:
Dit blijft een probleem dat steeds weer opduikt op de vergadering en door verschillende mensen wordt
onderkend.
+Overhangende takken:
Zoals reeds uit de rondgang van de ‟bad-street-actie‟ bleek, wordt het probleem van de overhangende
takken opnieuw accuut. Aan het bestuur wordt gevraagd om naar een goede oplossing te streven bv.
door de aangelanden een brief te sturen die hen wijst op hun verantwoordelijkheid. Indien ze deze niet
nemen moeten ze de kosten betalen die door de stad worden gemaakt om de takken te snoeien.
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